
Rumia Invest Park Sp. z o.o.: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na odcinku 

od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Ogłoszenie nr 514685-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów: 

Podmiot

Rumia Invest Park Sp. z o.o., 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148, zgodnie z art. 16 ust. 1 

ustawy upoważniona jest do przeprowadzenia postęp. i udzielenia zamówienia wspólnego w 

imieniu i na rzecz: 1)Rumia Invest Park Sp. z o.o., 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148; Adres 

do korespond.: Rumia Invest Park Sp. z o.o., 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 2) 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 

Gdynia, zwanym dalej PEWIK Gdynia

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: Adres do korespondencji: Rumia Invest Park Sp. z o.o., 84-230 

Rumia, ul. Sobieskiego 7 

I. 1) NAZWA I ADRES: Rumia Invest Park Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 

367085124, ul. Dębogórska   148 , 84-230  Rumia , woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 

+48883084230, e-mail zamowienia@rumiainvest.pl, faks . 

Adres strony internetowej (URL): www.rumiainvest.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Sp. z o.o. 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Tak 

www.rumiainvest.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.rumiainvest.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:



Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

forma pisemna 

Adres: 

Sekretariat Urzędu Miasta Rumi pok. 204 w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych 

polegających na budowie układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części 

miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 

wraz z wysięgnikiem. 

Numer referencyjny: ZP.271.1.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 



Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na 

budowie układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na 

odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z 

wysięgnikiem”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do 

SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ). Wykonawca lub Podwykonawca 

jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. regularne wykonywanie 

pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego 

nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w 

pkt 3, w zakresie realizacji zamówienia: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: 

oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

wymienione w pkt 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę lub przez 

pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca będzie 

obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby; 2) uprawnienia Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a 

ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający ma prawo w każdym 

okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie zanonimizowanej 

(z wyjątkiem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru 



etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3, natomiast Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu; 3) rodzaj czynności niezbędnych do 

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w ramach zamówienia. 

Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej oraz zgodnie z 

wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia i na 

warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający 

nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia 

umowy ramowej. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6. 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od 

dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót 

budowlanych zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych w zakresie wykonania „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na odcinku od 

ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem”, a ich 

wartość łączna nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 2) Zakres robót 

budowlanych podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: 

„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego na terenach 

inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. 

Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem”, oraz całkowita wartość tego 

zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę robót budowlanych. Równoważność: 1) 

W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (który stanowi projekt 

wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w odniesieniu 

do niektórych materiałów lub urządzeń wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopisuje wyrazy „lub równoważny”, 

w przypadku gdy takie określenie tam nie występuje. Wskazanie w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma 

jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 



przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 2) 

Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia 

zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i 

specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy. 3) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez 

Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, 

że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, właściwości 

funkcjonalne i jakościowe, ponadto aby posiadały wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty 

lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Ustawy złożenia stosownych dokumentów 

uwiarygadniających te materiały, urządzenia i rozwiązania. 4) Wykonawca winien ponadto 

dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym opisem, tych 

zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w celu wykazania ich 

równoważności w stosunku do materiałów, urządzeń i innych rozwiązań opisanych w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w którym zawiera się specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych), ze wskazaniem nazwy, strony których dotyczy oraz 

załączyć odpowiednio wymagane atesty, certyfikaty lub dopuszczenia. 5) Opis 

zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby 

Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów 

technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 6) 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i 

inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 7) Nie złożenie 

przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i 

urządzeń będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały, urządzenia 

zaproponowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 8) 

Parametrami technicznymi są wielkości liczbowe wyznaczające charakterystyczne wielkości 

różnych urządzeń i materiałów, zaś parametrami użytkowymi i technicznym są wszelkie 

wielkości (wyrażane w jednostkach miary, wagi etc.) elementów użytkowych (np. 

nawierzchni) i technicznych (np. ciężaru konstrukcji). 9) Poprzez: - właściwości funkcjonalne 



należy rozumieć cechy oznaczające, że materiał, urządzenie i rozwiązanie techniczne będą 

spełniały prawidłowo swoje funkcje, tzn. zapewnią zrealizowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z postanowieniami SIWZ. - właściwości jakościowe należy rozumieć zgodnie z 

postanowieniami SIWZ dla zaproponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych 

właściwości takie jak np.: funkcjonalność, rodzaj, gatunek, cechy fizyczne (np.: gęstość, 

szczelność, wilgotność, mrozoodporność, odporność na starzenie, itp.), cechy mechaniczne 

(np.: wytrzymałość, odporność na uderzenia, itp.), cechy chemiczne (odporność na ścieranie), 

itp. Podwykonawstwo. 1) Wszystkie umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą i 

Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami muszą zawierać w szczególności: a) zakres 

prac powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a w 

przypadku podwykonawstwa robót budowlanych również załączenie części dokumentacji 

projektowej dotyczącej zlecanej części; b) wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; c) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni, od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz nie można 

uzależniać uzyskania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonywanych 

przed Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; d) termin realizacji nie dłuższy niż 

przewidziany we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ); e) wartość wynagrodzenia, 

odpowiedzialność finansowa Zamawiającego określona zostaje tylko do wysokości wartości 

wskazanej w § 7 ust. 2 wzoru umowy; f) sposób rozliczenia i płatności, który nie może 

zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiających 

rozliczenie tego zakresu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie wzoru umowy; 

g) zapisy dotyczące rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania 

zawartej umowy z Zamawiającym; h) sposób odbioru wykonanych robót budowlanych, 

zrealizowanych dostaw i wykonanych usług w odniesieniu do odbioru robót budowlanych 

przez Zamawiającego określonego w § 6 wzoru umowy; i) postanowienia zgodne z treścią 

przepisów wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ); 2) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy lub 

poświadczonej kopii umowy przez Zamawiającego; 3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 



Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 

000 zł. 

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233120-6

45330000-9

45231300-8

45231000-5

45231220-3

45232000-2

45316213-1

45221110-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 



Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6. 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z 

wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie 

wykonania „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego na 

terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do 

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem”, a ich wartość łączna nie 

przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 2) Zakres robót budowlanych 

podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: „Wykonanie robót 

budowlanych polegających na budowie układu drogowego na terenach inwestycyjnych w 

północnej części miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji 

Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem”, oraz całkowita wartość tego zamówienia została 

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  13   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Uszczegółowia się zapisy sekcji II.8) Zamawiający wymaga, 

aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie: 1) 

do dnia 29 listopada 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest wykonać efekt komunikacyjny 

(„Kamień Milowy”), tj. udostępnienie połączenia drogowego na odcinku od ul. Żołnierzy I 

Dywizji Wojska Polskiego do działki nr 4/2 obręb 05; 2) do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy 

– Wykonawca zobowiązany jest wykonać pozostały zakres przedmiotu zamówienia tj. 

zakończyć wszystkie roboty, zgłosić ich zakończenie Zamawiającemu oraz przekazać 

Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny (2 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem 

o dokonanie odbioru końcowego robót; 3) do 1 miesiąca od dnia odbioru końcowego robót – 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, 

na przedmiot zamówienia. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę 



uzyskania od organu Nadzoru Budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu 

umowy i przekazanie jej Zamawiającemu po wcześniejszym odbiorze końcowym robót. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: − Wykonawca 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 8.000.000,00 zł. 

UWAGA! W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich 

wartość według średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 

podstawę przeliczenia przyjmuje się pierwszy publikowany średni kurs NBP waluty po dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej 

lub zawodowej musi wykazać, że: − wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie: co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na budowie układu drogowego 

wraz z infrastrukturą uzbrojenia podziemnego w każdym zamówieniu. − skieruje jedną 

osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, − skieruje 

jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia 



budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, 

− skieruje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

− skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

telekomunikacyjnej bez ograniczeń, − skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję 

kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. UWAGA ! 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez jedną osobę. UWAGA! 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 

(Dz.U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (2016 r.,poz. 65). 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy: w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 



o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy: w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

(załącznik nr 8 do SIWZ); − w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca 

nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie. − w razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz robót 

budowlanych lub dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane należycie budzą 

wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych 

informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. b) wykazu osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacje o 

podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SIWZ); c) informację banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału w postepowaniu. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz 

ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) 

oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo podmiotów występujących 

wspólnie (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i 

oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych); 5) dowód 

wniesienia wadium. 6) zobowiązanie do udostępnienia zasobów według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ ( jeżeli dotyczy). Każdy z Wykonawców, w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 

5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

(załącznik nr 4 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200.000,00 zł. 

słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) 

wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed 

upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały 



dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w 

kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć 

do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) 

pieniądzu (do banku: Bank Santander, nr konta: 77 1090 1102 0000 0001 4178 3811, w 

tytule przelewu należy wpisać „wadium – Kazimierska” 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 

b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.110). Z treści gwarancji (poręczenia) musi 

jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o 

konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty 

przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione przez jednego z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione 

prawidłowo. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie; 1) 

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do 

oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a 

jego kopia w ofercie. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób 

nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku 

oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa 

ustawa PZP. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 



Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 



Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 

w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, 

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 



Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 



przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 



Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 

do siwz. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-03-04, godzina: 10:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 



Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Rumia Invest Park Sp. z o.o., ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia;  Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Wykonanie robót budowlanych 

polegających na budowie układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części 

miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 

wraz z wysięgnikiem”; nr sprawy ZP.271.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z 

póżn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z 

art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 



cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do 

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo 

dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania 

od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z 

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informuję ponadto iż 

na podstawie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a dane podane w 

złożonej ofercie mogą zostać upublicznione na stronie internetowej: − Biuletynu Informacji 

Publicznej: www.rumiainvest.pl − Biuletynu zamówień publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ − 

Bazy konkurencyjności:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
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